
Verbind je techniek en programmering? 
Laat je gebouwen werken? 

Inspireer je mensen? 

Dan zoeken we JOU! 

 

Stichting Theater Kikker bestaat uit twee vlakkevloertheaters in Utrecht: Theater Kikker in Utrecht-

Centrum en Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. De profielen van beide 

theaters verschillen. Theater Kikker toont vernieuwend, uitgesproken theater en moderne dans, met 

veel werk van nieuwe theatermakers. Podium Hoge Woerd heeft naast theater en dans ook plaats 

voor cabaret, kleinkunst en muziek. In beide theaters is er veel ruimte voor Utrechtse 

theatermakers. We zijn ervan overtuigd onze theaters een belangrijke en verbindende rol kunnen 

spelen in de samenleving. 

 

Wij willen dat onze ploeg van medewerkers een afspiegeling is van Utrechtse samenleving. Bij ons 

ben je welkom, ongeacht je identiteit, van wie je houdt, in wie of wat je gelooft of waar je geboren 
bent. Het gaat ons om jouw kwaliteiten. We zoeken actief naar mensen die kunnen bijdragen aan 

een steeds inclusiever wordend podium.  

 

Voor beide locaties zoeken we per 1 mei 2023 (eerder is ook bespreekbaar) een  
 

hoofd techniek en beheer (x / m / v) 

32 uur per week 
 

Je zorgt er samen met 7 gemotiveerde techniek collega’s, waarvan 2 coördinatoren, voor dat makers 
ongeveer 450 voorstellingen per jaar kunnen tonen, collega’s hun werk goed en veilig kunnen doen 
en de bezoeker iets fantastisch kan beleven. Vanuit een (maatschappelijke) betrokkenheid wil je 

creatief bijdragen aan de werking van Theater Kikker/ Podium Hoge Woerd.  
 

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, personeelsplanning en ontwikkeling van onze 

geweldige techniekploeg (inclusief stagiaires). Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, beheer 
en functioneren van de zalen en gebouwen. Het contact met de gemeente Utrecht en andere 

partijen over gebouw technische aangelegenheden en veiligheid is bij jou in goede handen.  
 
Je levert een belangrijke bijdrage aan een fysiek en sociaal veilige werkomgeving voor collega’s, 

acteurs en publiek. Je hebt doorlopend contact met oproepkrachten, collega theaters, facilitaire 
bedrijven en de zeer diverse bespelers.  
Je bent lid van het managementteam van Theater Kikker/ Podium Hoge Woerd. 

 
Herken je je in deze omschrijving of een deel ervan, dan komen we graag met je in contact!  

 



Jij 

 hebt grote interesse in de podiumkunsten en de werking van Theater Kikker/ Podium Hoge 

Woerd in het bijzonder; 

 hebt ervaring als uitvoerend technicus, reizend of verbonden aan een huis; 

 hebt ervaring als leidinggevende; 

 beschikt over een relevant netwerk, in Utrecht stad en bij voorkeur ook landelijk; 

 beheerst het Nederlands en Engels; 

 bent bij voorkeur woonachtig in of nabij Utrecht; 

 hebt affiniteit met het werken in een organisatie waar samen en gelijkwaardig hoog in het 
vaandel staan. 

 
Wij 
Bieden in eerste instantie een jaarcontract voor 32 uur per week, met de mogelijkheid tot 

verlenging, op een prachtige werkplek, binnen een ploeg van geweldige mensen.  
Deze functie wordt gewaardeerd in salarisschaal 8 conform CAO Nederlandse podia (3.279,00 - 

4.767,00 bruto bij fulltime (36 uren) dienstverband). We bieden gunstige aanvullende secundaire 

arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming in reiskosten, mobiele telefonie en maaltijden, 

opleidingsbudget en uiteraard toegang tot alle voorstellingen.  

 
Ben je enthousiast? 

Dan ontvangen we graag je korte motivatiebrief, of een filmpje van maximaal 3 minuten, en een 
overzicht van je werkervaring en opleiding, uiterlijk maandag 20 maart 2023 aanstaande. Deze kun 

je e-mailen aan vacature@theaterkikker.nl met in het onderwerp ‘Hoofd techniek’.  
 
Wil je eerst meer weten?  

Neem dan vooral contact op met Hanno Tomassen, algemeen directeur (06-28340705, 
hanno.tomassen@theaterkikker.nl).  
Van tevoren een kijkje nemen in onze zalen en gebouwen is uiteraard mogelijk. Meer informatie 

over onze theaters en organisatie vind je op theaterkikker.nl en podiumhogewoerd.nl 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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